
Шановні акціонери ПРАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 00110191)!  
Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товариства відбудутьсяо 11.00 год.11.04.2019 року  

за адресою місцезнаходження Товариства: вул. Заводська 27, с. Дуліби, р-н Стрийський, обл. Львівська, Україна (актовий зал) 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, станом на 24 годину 05квітня 2019 року.  

 
Проект порядку денно го (перелік питань, що виносяться на голосування): 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати Лічильнукомісіюу 
запропонованомускладі.  

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.Проект рішення: Обрати запропонованих Голову та 
секретаря зборів.  

3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.Проект рішення:Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-
господарську д іяльність Товариства за 2018 рік.  

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Проект рішення:Затвердити 
звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.  

5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2018 рік.Проект рішення:ЗатвердитиРічнийзвіт та Баланс Товариства 
за 2018 рік  

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Проект 
рішення:ЗатвердитизвітНаглядової ради Товариства за 2018 рік  

7. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства, про виплату дивідендів. Проект рішення: 
Затвердити запропонований порядок розподілу прибутків та покриття збитків.  

8. Прийняття рішень про по переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одно го 
року.Проект рішення: Схвалити запропоновані та зачитані правочини що можуть вчинятись товариством протягом року.  

9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.Проект рішення: Надати згоду на вчинення зачитаних правочинів. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціо нерів Товариства відбудеться 11 квітня 2019 року, з 10 .00 год. до 
10.50 год., у приміщенні актового залу, за місцезнаходженням Товариства. Початок Загальних зборів акціонерів Товариства о 11.00 хв. 

 Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів   – паспорт та довіреність, оформлену зг ідно з чинним законодавством.   Інформація з  проектами рішень щодо кожного з  питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на власній веб-сторінці Товариства: http://galenergobudprom.bfg.lviv.ua/ 
Від дати надіслання пов ідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів (у робочі дні) з 08 год. 10 хв. 
до 15 год. 40 хв. за місцезнаходження, ІІ-й поверх адміністративної будівлі Товариства, кабінет юрисконсульта Товариства), а в день 
проведення Загальних зборів  – у місці їх проведення  у приміщенні актового залу. Акціонерам Товариства передбачені права, в ідпов ідно до 
вимог статей 36 та 38  Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", якими вони можуть користуватися після отриманняповідомлення про 
проведення загальних зборів.  Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – 
Прядко Оксана Михайлівна. Телефон для дов ідок: 0632160162. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності тис. грн.  

Найменування показника Період  
Звітний2018 рік  Попередній 2017 рік  

Усього активів                                67 781 76 865 
Основні засоби  20 095 19 031 
Довгострокові фінансов і інвестиції 1 983 1 983 
Запаси  13 588 17 616 
Сумарна дебіторська заборгованість 13 767 8 430 
Грошові кошти та їх еквіваленти               16 035 26 267 
Нерозподілений прибуток    49 932 43 957 
Власний капітал                              61 859 55 919 
Статутний капітал                            264 264 
Довгострокові зобов'язання                   0 0 
Поточні зобов'язання                          5 922 20 946 
Чистий прибуток (збиток)                      5 966 13 964 
Середньорічна кількість акцій (шт.)          5 269 740 5 269 740 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                                - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду               - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                            194 195 
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